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Rise

Rise stalift: compact, snel
en comfortabel
De Rise actieve tillift: ontwikkeld mét de gebruiker vóór

De gepatenteerde esense rijondersteuning maakt het mogelijk

de gebruiker. Met zijn zeer compacte onderstel is de lift

de lift met minimale kracht in alle richtingen te verplaatsen.

wendbaar en uitermate geschikt voor gebruik in kleine

Een krachtsensor in de duwbeugel voelt hoe de lift geduwd

ruimtes. De korte voetplaat maakt het mogelijk de lift

wordt en vertaalt dit naar een passende richting en snelheid

goed binnen bereik van de zorgvrager te plaatsen. De

van het elektrische wiel onder de lift. De lage bedienkracht

vlotte, goed volgbare hefsnelheid en de beensteun met
traagschuim toplaag garanderen een comfortabele
tilervaring voor álle gebruikers.

voorkomt fysieke klachten die ontstaan door duwen en trekken.
De intuïtieve besturing garandeert een korte leercurve.
Daarnaast zijn esense liften uitgerust met Ergo feedback die

De lift beschikt standaard over een vaste NiMH accu met

de gebruiker waarschuwt als er teveel kracht wordt gezet bij

oplader. Deze duurzame en veilige accu heeft een korte

het verrijden. De directe feedback helpt gebruikers binnen de

laadduur. De zeer grote capaciteit van de accu zorgt

ergonomische rijregels te (leren) werken en draagt zo direct bij

ervoor dat de lift altijd klaar staat voor gebruik.

aan het voorkómen van fysieke overbelasting.
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Rise | Actieve tillift

Ondersteuning tot
volledige stand

Duwbeugel met
krachtsensoren

Ergo feedback
op handbediening

Vlotte hefsnelheid

Comfortabele
beensteun

Elektrische
aandrijving

Compact onderstel

Specificaties

Rise

Maximaal tilgewicht

180 kg

Lengte onderstel (frame)

90 cm

Hoogte onderstel

11,5 cm

Maximale breedte frame - gesloten poten

64,5 cm

Maximale binnenbreedte frame - gespreide poten

84,5 cm

Verticaal tilbereik

75 cm

Waterdichtheidsklasse

IPX2

Batterij type

NiMH

Batterij voltage en capaciteit *

24V 9Ah

Gemiddeld aantal transfers op een volle batterij **
Gegarandeerde levensduur van de batterij in oplaadcycli
*

De Rise tillift is ook leverbaar zonder esense rijondersteuning. Deze wordt geleverd met een batterij met lagere capaciteit

** Berekening op aanvraag.
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